
Több ókori szerző tudósít arról, hogy az orgona mi-
lyen fontos szerepet játszott a színházban, az
amphiteatrumi játékokon, de sokszor a magán -
házakban vagy  éppen a császári udvarban is, ahol
ünnepi alkalmakkor helyet kapott a hangszerek ki-
rálya. Bár ábrázolások aránylag gyakran mutatják
be az orgonát, ennek ellenére mint régészeti lelet
ritkán található. Nem csoda, hogy 1931-ben, amikor
az aquincumi polgárváros déli falához közel előke-
rült egy római orgona teljes hangszer része, a
leletegyüttesről szenzációként számoltak be az egy-
korú napilapok, a filmhiradók és nem utolsósorban
a szakmai publikációk. Az aquincumi orgona ekkor
páratlan, egyedülálló leletnek számított. Azóta
ugyan két újabb orgona–lelet is napvilágot látott; a
svájci Aventicumban vagy a görögországi Dion -
ban, a pannoniai változatlanul a hazai és a nemzet-
közi kutatás figyelmének fókuszában volt.

A felfedezést követően az ásató Nagy Lajos pub-
likálta bilinguis kiadásban a páratlan leletet, majd
1976-ban Kaba Melinda írta le részletesen az orgo-
nát. Több mint 30 publikáció – köztük több kül-
földi szerzőé – foglalkozik az aquincumi hangszer-
rel. Logikus volt, hogy az Aquincumi Zsebköny-
vek sorozat új kiadványa éppen a hangszerek ki-
rályát, az aquincumi leletet mutatja be számos as-
pektusból; az ásatás eltelt időszak gazdag szakiro-
dalmának ismeretében. Fényes Gabriella munkája
a maga teljességében állítja elénk ezt az unikális le-
letet, behelyezve azt egyetemes zene- ill. kultúrtör-
téneti összefüggéseibe.

A zsebkönyv 10 hosszabb-rövidebb részre tago-
lódik a tárgyalt témának megfelelő terjedelemben
tárgyalva az adott kérdést. Az arányosság és a szé-
les kitekintés a munka alapvető értéke.

Az első rész a lelet 1931 évi feltárásáról szól, be-
mutatva a leletet mint világszenzációt ismertető új-
ságcikkeket és a fényképes dokumentációt. Érde-
kességként megemlíthető, hogy az aquincumi mú-
zeum állandó kiállításának épületét éppen az 1931
évi ásatás során feltárt római épületegyüttes felett
emelték.

A második részben a múzeumlátogató szemével
nézhetjük a kiállításon bemutatott orgona másola-
tát, amely 3 vitrinben foglal helyet. A hangszer első
rekonstrukcióját 1935–36-ban készítette el Pécsett
az Angster cég, Sugár Viktor orgonista, zeneaka-
démiai tanár, Geyer József orgonista, Kalmár János
gépészmérnök és az ásató Nagy Lajos munkája
alapján. Ezt a ma már muzeális modellt alkalman-
ként meg is szólaltatják. Az orgonával szoros kap-
csolatban áll Aelia Sabina 1881-ben előkerült szar-
kofágja, amelynek verses feliratát egy orgonista
(hydraularius) rendelte meg, fiatalon elhunyt fele-
ségének, aki zenészként az orgonán is játszott. Mi-
után a hangszer a polgárvárosban, a collegium
centonariorum székházában került elő, míg a fel-
iratot állíttató orgonista a legio II Adiutrix fizetett
katonája (salariarius) volt, joggal tételezhető fel,
hogy Aquincumban legalább két orgona lehetett,
mivel a legio aligha fizetett volna egy polgárvárosi
egyesület orgonistájának. Az orgona mellett a pol-
gárvárosi amphiteatrumban talált márvány férfi-
torzót mutatja be a kiállítás (ezt Budai Balogh
Tibor írta le). A szobor talán Apollot, a zene és a
művészetek istenét ábrázolja. A tűzoltószékház
pincéjében került elő az orgona feliratos bronztáb-
lája, amelyet eredetileg a hangszer szélládájához
erősítettek. A bronz felirat szerint C. Iulius Viato -
ri nus, aquincumi decurio, volt aedilis, a collegium
centonariorum elöljárója ajándékozta az orgonát
saját költségén az egyesületnek Kr. u. 228-ban. A
szélesebb közönségnek szóló publikációban a szer-
zőnő természetesen magyarázza a decurio vagy az
aedilis tevékenységi körét, a collegium cento na rio -
rum funkcióját, a városi életben betöltött szerepét.

A harmadik fejezet az orgona lelőhelyét mutatja
be egy rövid aquincumi, majd a polgárvárosi topog-
ráfia keretében. Az orgona a polgárváros É–D-i fő
utcájának és a déli városkapu közelében feltárt
épületegyüttes pincéjében került elő, amelyet a
bronz felirat alapján joggal tarthat a kutatás a col-
legium székházának. A területen 1984-ben Zsidi
Paula, 2007-ben Láng Orsolya végzett feltárást. E
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kutatásoknak köszönhetően kiderült, hogy a terü-
let már az I. század végén is lakott lehetett; a köz -
épületet feltehetően a II. század közepén emelhet-
ték. Nagy Lajos szerint az orgona földbekerülését
tűzvész okozta a III. század közepén, de az épület
többször is kigyulladhatott. Az eddig közölt lele-
tek alapján feltehető, hogy a polgárváros e részé-
nek betelepülése valamivel későbbre tehető az
északi rész első beépítésénél. Itt ugyanis eddig
nem került elő itáliai sigillata, mint a polgárváros
északi sávjában. Megfigyelések szerint az egyik he-
lyiség felett magasabb torony is lehetett, ahonnan
a tűzeseteket figyelhették meg.

Habent sua fata libella – ez a megállapítás foko-
zottan érvényes az aquincumi orgonára. A lelete-
ket négyszer kellett restaurálni az elmúlt 86 évben.
Az egyik kezelés során a sípok is megsérültek.
Nagy Lajos még 400 tárgyat említett publikációjá-
ban, de 1970-ben csak 298 töredéket tudtak belel-
tározni. A háború alatt feltehetően a Szent István
Bazilika pincéjébe rejtették el. A sípok töredékei
alapján többféle rekonstrukció lehetséges; nem vé-
letlen, hogy eddig ötféle rekonstrukciós kísérletnek
lehettünk tanúi. Az elsőt még 1936-ban a pécsi
Angster cég kivitelezte, a másodikat 1969-ben a
ludwigs burgi orgonaépítő Werner Walcker készí-
tette – ez volt korábban az Aquincumi Múzeum ki-
állításán. A harmadik változatot 1996-ban Buda-
vári Attila mutatta be Szigeti Kilián zenetörténész
elmélete alapján. A negyedik kísérlet 2006-ben
Justus Willberg ókori zene-kutató és Martin Braun
orgonaépítő mester nevéhez fűződik, míg az ötö-
dikre a mainzi Römisch–Germanisches Zentral -
museum egyik projektjének keretében került sor
Susanne Rühling régésznek és Michael Zierenberg
orgonaépítő mesternek köszönhetően. A fúvómű
hiányzik, ezzel szemben a regiszterek és a billen-
tyűzet viszonylag jó állapotban maradt fenn. A fú-
vómű hiánya miatt nem dönthető el teljes bizo-
nyossággal, hogy az aquincumi víz- vagy fújtatós
orgona volt-e. Nagy Lajosék fújtatós orgonát kép-
zeltek el, míg az ajándékozást megörökítő bronz-
tábla hydra–nak nevezi a hangszert, ami inkább víz-
orgonára enged következtetni – ennek megfelelően
készült el a Minárovics János Budavári Attila-féle
rekonstrukció – bár a hydraulis szó később mind
víz- mind fújtatós orgonát jelenthetett.

A negyedik fejezetben sorakoztatja fel a szer-
zőnő az orgonára vonatkozó antik auktorhelyeket,
amelyekből sok érdekes adatot tudunk meg nem-
csak a hangszer használatára, működési elvére vo-
natkozóan, de feltalálójáról, műszaki előzményé-
ről, a vízorgonán játszó vagy aziránt különösen ér-

deklődő személyekről (pl. Nero császár). Az orgo-
náról tájékoztató ókori szerzők műveit a 79.olda-
lon található bibliográfiában sorolja fel, a szövegek
kiadóinak megfelelő betűrendben . Szerintem jobb
lett volna az antik szerzők alfabetikus rendjében
összeállítani az adatokat, hiszen ha pl. Ammianus
Marcellinus művét keressük, akkor az ő neve alatt
a Teubner kiadás éppúgy megtalálható lenne, mint
a magyar fordítás – így viszont a késő-római tör-
ténetíró két – nem egymást követő – helyen is sze-
repel. Ugyanez a helyzet az alapműnek számító
Vitruviusnál is, akinek 1912 évi leipzigi kiadása és
az 1988–ban megjelentetett magyar fordítása közé
Claudius Claudianus költeményei ékelődnek.

Az ókori szerzők művei közül az orgona ábrá-
zolásai segítenek abban, hogy kinézetét elképzel-
hessük, működését megérthessük. Ezeket az ábrá-
zolásokat többnyire már Nagy Lajos összegyűj-
tötte, így az orange-i díszítő korong, Theodosius
császár konstantinápolyi obeliszkje, a zliteni mo-
zaik vagy a British Museumban őrzött orgona-áb-
rázolásos gemma vagy a karthagói mécsesekre
való utalás már az ő publikációjában is megtalál-
ható. Az ábrázolások, Vitruvius és Heron művei
segítenek abban, hogy a Kr.e 3. században feltalált
vízorgona későbbi fejlődését nyomonkövethessük.
A fújtatós orgonáról az első megbízható adat Kr.u
180 tájáról származik Fújtatót Theodosius császár
390-ben felállított konstantinápolyi obeliszkjének
talapzatán ábrázoltak először. Ennek ellenére a
vízorgonát a 3–6. század folyamán is használták;
az utolsó, jól keltezhető vízorgona ábrázolására
517-ben. Konstantinápolyban került sor. A késő-
római korban tovább használt vízorgonára utal
Optatianus Porfyrus orgona–alakú költeménye,
amely egyértelműen erre a hangszertípusra vonat-
koztatható.

Az ötödik fejezetben foglalkozik részletesen az
aquincumi orgona restaurálásának kérdésével. A
fúvómű hiánya miatt Nagy Lajos és Sugár Viktor
fújtatós orgonát rekonstruáltak, ezzel szemben
Minárovics János az 1980-as években – részben a
Nagy Lajos fényképén még szereplő, de azóta el-
veszett bronz leletek alapján vízorgonát feltétele-
zett. Vízorgonának tartotta az aquincumi hang-
szert Szonn tagh János egyetemi tanár, akinek el-
méletét Claudius Claudianus versében szereplő
umida orgona kifejezés is igazolni látszott. A hang-
szer a regiszterek és a billentyűzet és a sípok kor-
rekt leírása, a technikai részletek összevetése az
antik forrásokkal a munka egyik legnehezebb
része lehetett. Az öt rekonstrukciós kísérlet ismer-
tetésénél is mértéktartó a szerzőnő; nem kötelezi
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el magát egyetlen változat mellett sem A szerkezeti
helyreállítási kísérletek az orgona hangjának mai
hangjegyekkel történő rekonstrukciójánál is eltérő
eredményekre vezettek. Érdekes összeállítást ad az
orgona hangjáról szóló ókori forrásokról, kezdve
Cicero elutasító véleményétől Athenaios, Plinius
vagy Tertullianus híradásaiig, akik kiemelik dalla-
mosságát, kedves hangzását. A IV. századi Anony-
mus Beller mann szövege szerint az orgonán hat
hangsort lehetett megszólaltatni.

A rövid hetedik fejezet az ókorból fennmaradt
további orgonákat: az aventicumi és a dionit mu-
tatja be. Ennek a résznek első mondata félreért-
hető, mivel az aquincumit a legkorábbi fennma-
radt hangszernek tekinti. Ebből annyi igaz, hogy
az aquincumi esetében a legkorábban felfedezett
orgonáról van szó, hiszen – mint ezt pár sorral lej-
jebb megtudjuk – a dioni I. századi, míg a panno-
niai csak a III. század elején, 228 előtt készülhetett.

Feliratos emlékek és ábrázolások alapján ismer-
tet meg bennünket az ókori orgonákkal. Ugyan -
ebben a nyolcadik fejezetben ad áttekintést arról,
hogy az egykori orgonaművészek tevékenységét
hogyan honorálták? – itt utal arra, hogy az aquin-
cumi orgonista T. Aelius Iustus, aki a legio II Adiu -
trixben szolgált – nem zsoldot, hanem az annál
magasabb összegű salarium-ot kapta játékáért. Egy
orgonistával kötött szerződést az Oxy rin chus 93.
papirus tartalmaz.

A kilencedik fejezet az ókori orgonajátékok he-
lyét mutatja be; a színházakat, cirkuszokat, am phi -
teatrumokat; nem véletlen, hogy az ábrázolások is
ezeknek a létesítményeknek világához kapcsolód-
nak. Az előkelők házaiban valószínűleg csak a II.
század második felében vagy a III. század elején
használták az orgonát. Ugyanennek a fejezetnek
második részében ismertet meg a szerzőnő azokkal
az adatokkal, amelyek Aquincum zenei életére vo-

natkoznak. Aelia Sabina sírfelirata szerint az el-
hunyt sokoldalú művész lehetett, aki lyrán is ját-
szott. Ilyen lyra Aquincumban nem került elő, de
Intercisában találtak ilyen hangszerhez tartozó ara-
nyozott elefántcsont díszítést. Zenész volt az éne-
kesnő férje is; a legio fizetett orgonistája. Rajtuk
kívül csak katonai zenészeket ismerünk; egy tubi -
cent (trombitaszerű hangszeren játszó zenészt) és
egy cornicent (kürtös). Ezek azonban nem igazi ze-
nészek voltak, hanem a hadseregben a támadásra
vagy visszavonulásra felszólító jelet adták meg,
esetleg alkalmanként áldozatok, versenyek vagy te-
metések kísérőiként szólaltatták meg hangszerüket.

Ezekről a fúvós hangszerekről egy újabb publi-
káció ad érdekes összeállítást (Cristina Alexand -
rescu: A silent song. Musicians and musical instru-
ments on funerary monuments in Rome and in the
Roman provinces. B.A.R. int.ser. Oxford 2013). Régé-
szeti leletként fúvós hangszerek csontból készült
töredékei ill. bronzcsengők fordulnak elő Aquin-
cumban is – utóbbiak lehettek gyermekjátékok
vagy esetleg az állattartáshoz tartozó kolompok.

Fényes Gabriella munkája érdekes, átfogó átte-
kintést ad nemcsak a hangszerek királyának szü-
letéséről és a bizánci korig tartó fejlődéséről,az or-
gona  magasszintű technikai tudást igénylő felépí-
téséről. A kis könyv nemcsak érdekes, olvasmá-
nyos, hanem mint azt a 6 oldalnyi szakirodalmi tá-
jékoztató bizonyítja – tudományosan is jól alátá-
masztott. Külön kell szólnunk a 68 képről, főként
Komjáthy Péter színes fotóiról, a rekonstrukciós
rajzokról, a lelőhelyről és annak tágabb körzetéről
készült felvételekről vagy a tárgyfotókról.

Áprily Lajos Aelia Sabina című szívbemarkoló
verse méltó utószó a könyvhöz, amelyet nemcsak
az érdeklődő múzeumlátogató forgathat haszon-
nal, hanem a régész, a klasszika filológus vagy a
zenetörténész is.
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